
REF. GAV36588

369.000 € Pis - En venda
Pis de 2 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a Gavà Mar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

106m²
Plànol  

20m²
Terrassa

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.cat Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Lluminós àtic reformat de 2 dormitoris amb una gran
terrassa en venda a Gavà Mar.

Fantàstic àtic ubicat a Gavà Mar a 300 metres de la platja, davant del club de tennis,
en una comunitat tranquil·la amb pocs veïns que inclou zona de barbacoa i piscina,
així com una plaça d´aparcament privada.

El pis està recentment reformat amb acabats d'alta qualitat, es presenta en molt
bones condicions i rep abundant llum natural, ja que totes les estances són exteriors

Lhabitatge compta amb una superfície de 106 m² construïts, 80 m² útils.

L´habitatge consta d´un espaiós saló-menjador amb sortida a una terrassa de 30 m²,
on es pot menjar a l´aire lliure i una cuina tipus office. La zona de nit consta de dos
amplis dormitoris dobles, tot i que originalment eren tres, i un bany complet. El
dormitori principal disposa del bany privat amb banyera d'hidromassatge i de sortida
a la mateixa terrassa del saló.

El pis disposa d'aire condicionat, calefacció per radiadors, persianes elèctriques i
terra de parquet.

Un habitatge ideal com a primera o segona residència a prop de la platja, així com per
a inversors.

lucasfox.cat/go/gav36588

Terrassa, Piscina, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Renovat, Barbacoa, Balcó,
A prop dels col·legis internacionals
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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